
 

ZAKŁAD AKUSTYKI 
ŚRODOWISKA 
ENVIRONMENTAL 

ACOUSTIC DIVISION 

 

 

 
Warszawa 2009-08-26 

ZAWIADOMIENIE O XXV BADANIACH BIEGŁO ŚCI  I BADANIACH 
PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU 
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Zakład Akustyki Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska informuje, Ŝe organizuje XXV 
cykl bada ń biegło ści i bada ń porównawczych hałasu w środowisku.   XXV Cykl bada ń 
międzylaboratoryjnych przeznaczony jest dla małych i średnich laboratoriów i innych 
jednostek wykonuj ących pomiary akustyczne w środowisku.  Zasadniczym celem tych 
porównań jest umoŜliwienie laboratoriom sprawdzenie kompetencji technicznych personelu oraz 
działania własnej aparatury pomiarowej.  

W ramach realizacji celów badania przewiduje się: 
- określenie zdolności pomiarowych poszczególnych, zgłoszonych do ćwiczeń laboratoriów do 

wykonywania badań hałasu w środowisku, 
- określenie cech charakterystycznych metody badawczej w określonych warunkach, 
- identyfikowanie problemów pomiarowych w laboratoriach, 
- oszacowanie niepewności pomiaru, 

Badania porównawcze przeznaczone są dla doświadczonych osób zajmujących się 
rutynowym wykonywaniem pomiarów hałasu w środowisku, których umiejętności będą 
traktowane jako reprezentatywne dla zatrudniającego ich laboratorium. 

Część badawcza XXV badań porównawczych  i badań biegłości z zakresu pomiarów 
hałasu w środowisku pomiarów hałasu odbędzie się w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska w 
Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4 na specjalnie przygotowanym poligonie pomiarowym w dn. 15 
i 16 października 2009 r., w godzinach określonych indywidualnie dla kaŜdego ćwiczącego 
laboratorium. Czas Ćwiczenia nie powinien przekroczyć kaŜdego dnia 4-6 godzin. Pozostały 
czas to opracowanie wyników pomiarów. Na zakończenie ćwiczenia, przed wyjazdem, naleŜy 
złoŜyć u koordynatora sprawozdanie z badań. ZłoŜenie poprawnego sprawozdania jest 
warunkiem zaliczenia ćwiczenia. Uczestnicy przybywają z własną aparaturą pomiarową oraz z 
własnym kalibratorem akustycznym (posiadającymi waŜne świadectwo sprawdzenia 
zewnętrznego).  

Warunkiem zakwalifikowania do porówna ń jest przesłanie wypełnionej karty 
uczestnictwa (wzór w zał ączeniu) do dnia 31 wrze śnia 2009 r. oraz dokonanie wpłaty na 
konto Instytutu Ochrony Środowiska nr 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334 do dn ia 01-10-
2009 r. opłaty za uczestnictwo w ćwiczeniach.  

Koszt uczestnictwa w porównaniach zostanie przekaza ny w komunikacie do dnia 
10.09.2009 r. opublikowanym na stronie www.ios.edu. pl . 

Organizator nie zapewnia noclegu ani wyŜywienia, jedynie kawę, herbatę i przekąski. 
Celem potwierdzenia oraz wyznaczenia dnia i godziny wykonania pomiarów naleŜy 
skontaktować się telefonicznie do dn. 31.09.2009 r. 

Informacji nt. porównań międzylaboratoryjnych udziela się: w sprawach merytorycznych 
pod nr tel. 022 832 39 66:  mgr Zbigniew Szyma ński  oraz w sprawach organizacyjnych 
pracownicy Zakładu Akustyki Środowiska IOŚ, w sprawach organizacyjnych pod nr tel/fax. 022 
833 42 41 lub 022 833 42 42 : Pani Renata Parvi, lub in Ŝ. Mariusz Truszkowski. 

 
Badania interkalibracyjne,  z uwagi na sw ą specyfik ę realizacji pomiarów w przestrzeni otwartej 

(środowisku), odb ędą się w planowanym terminie jedynie w sprzyjaj ących warunkach 
atmosferycznych. W wypadku przesuni ęcia terminu, termin rezerwowy to 21/22.10. 2009 r. 


